
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             KvK nummer: 84793864 

 

 

  

BELEIDSPLAN 
Stichting H.A.S./Lanz 



 

 

 

Pagina 

| 1 

 

Doelstellingen van stichting H.A.S./Lanz 
 

De doelstellingen van stichting H.A.S./Lanz zijn: 

- Het verzamelen, restaureren en instandhouden van zaken, beeldmateriaal, 

schriftelijke bescheiden en overige stukken die een beeld geven van en/of vertellen 

over de historie van Silvolde en omgeving en haar inwoners; 

- het verzamelen, restaureren en instandhouden van landbouwmachines, 

landbouwwerktuigen en gereedschappen met (cultuur)historische waarde; 

- het tentoonstellen en presenteren van de voornoemde zaken aan het publiek, zowel 

voor de huidige als toekomstige generaties; 

- het instandhouden, vergroten en overdragen van kennis en kunde omtrent 

voormelde zaken en de instandhouding daarvan; 

- het verrichten van al wat met het voorgaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

Stichting H.A.S./Lanz vindt het belangrijk dat de geschiedenis van Silvolde en omgeving 

inclusief de gebruikte landbouwmachines/ werktuigen/ gereedschappen bewaard blijven 

om immer te kunnen laten zien wat de geschiedenis is en wat het belang van deze 

geschiedenis (inclusief landbouwmachines/ werktuigen/ gereedschappen) was/is voor de 

samenleving. 

 

Stichting H.A.S./Lanz wil haar doelstellingen bereiken door het archief open te stellen voor 

publiek. Hiertoe worden op aanvraag rondleidingen gegeven. Tevens wil stichting 

H.A.S./Lanz haar doelstellingen bereiken door het materiaal inzake de geschiedenis van 

Silvolde en omgeving en haar inwoners te verzamelen en waar nodig te restaureren. 

Ditzelfde geldt voor de gebruikte landbouwmachines, landbouwwerktuigen en 

gereedschappen met (cultuur)historische waarde. 

 

Wijze van werving van gelden 
 

Stichting H.A.S./Lanz ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften 

worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. 
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Beheer van het vermogen 
 

Stichting H.A.S./Lanz heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 

vermogen.  

Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter, een vicevoorzitter, een 

secretaris, een penningmeester en een lid.  

- Voorzitter is de heer T.J. Tangelder 

- Vicevoorzitter is de heer W.J. Tangelder 

- Secretaris is mevrouw K.T. Tangelder 

- Penningmeester is de heer E.J. Hendriksen 

- Lid is mevrouw S.M. Hendriksen 

 

Activiteiten van het bestuur 
 

Vergaderen 

Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. 

Hiervan worden notulen opgemaakt.  

 

Activiteiten 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  

1. Het verzamelen, restaureren en instandhouden van zaken, beeldmateriaal, 

schriftelijke bescheiden en overige stukken die een beeld geven van en/of vertellen 

over de historie van Silvolde en omgeving en haar inwoners 

2. het verzamelen, restaureren en instandhouden van landbouwmachines, 

landbouwwerktuigen en gereedschappen met (cultuur)historische waarde 

3. het tentoonstellen en presenteren van voornoemde zaken aan het publiek, zowel 

voor de huidige als toekomstige generaties 

4. het instandhouden, vergroten en overdragen van kennis en kunde omtrent 

voormelde zaken en de instandhouding daarvan 
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Financiën 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij 

horen zijn onder meer:  

1. Het jaarlijks opmaken en vaststellen van een balans en staat van baten en lasten 

2. Het beheren van de gelden 

3. Het besteden van de gelden ten behoeve van de doelstellingen van stichting 

H.A.S./Lanz 

 

Besteding van het vermogen 
 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van stichting H.A.S./Lanz.  

 

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 

compenseren.  

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om 

andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling 

hebben als de eigen stichting. 

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij  een gezonde 

buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast 

worden deze gelden gereserveerd om toekomstige aankopen van voorwerpen, 

zaken en/of schriftelijke bescheiden (welke passen binnen de doelstelling van de 

stichting) en/of om toekomstig onderhoud en/of restauraties van de huidige 

collectie te kunnen financieren. 

4.  

Bezoldigingsbeleid 
 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden, wel 

kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt 

voor hun werkzaamheden. 


